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O negócio
da dívida:

Dívidas são acumuladas e as crises são um ele-
mento endêmico do capitalismo globalizado 
moderno, sendo que sua frequência e impac-

to aumentaram em anos recentes.

As consequências econômicas e sociais dessas cri-
ses ainda são vistas nos dias atuais. Com o desem-
prego em elevação, a desigualdade é amplificada. Na 
Europa, há menos trabalho, jornadas gerais reduzidas, 
menos horas extras, insegurança laboral em ascensão, 
menos opções para xs trabalhadorxs, congelamento e 
cortes salariais4.  

Quando as crises nos assolam, xs tra-
balhadorxs pagam o preço.  Em função 

disso, trabalhadorxs precisam saber 
identificar as causas e sinais de alerta 

do endividamento acumulado e da crise 
– e lutar contra eles.

O acúmulo do endividamento em cada país apresenta 
características específicas, entretanto há um conjunto 
de elementos que são compartilhados. Com frequên-
cia, crises são precedidas por períodos de desregula-
mentação financeira e envolvem aumentos do fluxo de 
capital estrangeiro e ampliação do patamar de endivi-
damento em um curto intervalo de tempo.

 z Desde 1970, 390 crises 
financeiras aconteceram no 
mundo todo: o equivalente a 
8 crises por ano1.  

 z Os níveis de endividamento 
global aumentaram de USD$ 
80 trilhões em 1999 para 
USD$ 170 trilhões em 2008.

 z Quando a Crise Financeira 
Global de 2008 eclodiu, 
o endividamento global 
correspondia a quase três 
vezes o PIB global2.  

 z Mais de 40 milhões de 
pessoas perderam seus 
empregos em consequência 
dessa crise3.  

DÍVIDA & CRISE
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UM FATOR PRECURSOR DO 
ACÚMULO DO ENDIVIDAMENTO

DESREGULAMENTAÇÃO
FINANCEIRA:

As instituições financeiras vêm remodelando as 
regulamentações governamentais e internacio-
nais a seu favor desde os anos 70, após décadas 
de instabilidade financeira vivenciadas no rastro 
da Segunda Guerra Mundial. O cenário começou a 
mudar após o colapso do então chamado Sistema 
Bretton Woods em 1973. Esse sistema de gover-
nança econômica global era um esforço conjunto 
para garantir a paz e o crescimento produtivo atra-
vés da promoção do comércio internacional, inves-
timento estrangeiro direto, e apoio a nações para 
resolução de problemas de liquidez, ao mesmo 
tempo em que fluxos especulativos de capital inter-
nacional de curto prazo eram coibidos. O papel que 
governos desempenhavam na economia deixou 
de ser direcionado ao controle estrutural e à esta-
bilidade e passou a se concentrar em abordagens 
favoráveis à autorregulamentação do mercado, per-
mitindo que bancos ampliassem seu envolvimento 
em atividades financeiras arriscadas5. 

Houve ao menos três consequências desse 
processo:

Os ativos e o poder das instituições financei-
ras cresceram como jamais visto. Em economias 
avançadas, o patrimônio de bancos, medido como 
uma parcela do PIB, mais do que dobrou desde 
1990, hoje representando mais de 200% do PIB. 
Em economias emergentes, ativos de bancos como 
uma parcela do PIB tendem a superar os 100%6. 

Fluxos de capital internacional 
cresceram visto que os controles 
sobre o capital foram eliminados. 
O fluxo bruto de capital subiu de 
5% do PIB global, registrado em 
1990, para mais de 20% em 2007. 
Durante esse período, o intercâm-
bio transfronteiriço de capital cres-
ceu três vezes mais rápido do que 
o fluxo comercial mundial7. 

Os níveis de endividamento glo-
bais aumentaram dramaticamente. 
Desde a crise de 2008, a relação 
entre dívida e PIB aumentou um 
terço. O inventário de endivida-
mento global atingiu USD$ 250 
trilhões em 2018: mais do que três 
vezes a renda global8.  Esses des-
dobramentos explicam a recorrên-
cia crescente do acúmulo de dívi-
das e crises.
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FLUXOS VOLÁTEIS DE CAPITAL 
INTERNACIONAL: 

impulsionando o acúmulo do endividamento. Um dos 
principais sinais de alerta para crises é o aumento repen-
tino de fluxos de capital internacional, pois podem criar 
vários problemas para os países:

 z O tamanho dos mercados financeiros globais 
significa que até pequenas oscilações nos fluxos 
de capital podem enfraquecer a capacidade de 
resposta dos países. Por exemplo, os fluxos globais 
de capital bruto atingiram USD 4,3 trilhões em 20169.   
O desequilíbrio de poder entre os mercados globais 
e os países piora com a desregulamentação, uma 
vez que grandes investidores e corporações têm a 
capacidade de oprimir as instituições nacionais, como 
governos e sindicatos. Para contextualizar esse fato, 
uma mudança de 5% nos fluxos globais de capital 
seria mais representativa do que o valor somado do 
mercado acionário dos 55 países menores10.  

 z Grandes entradas de capital distorcem os preços de 
ativos e a atividade econômica. Quando há o ingresso 
de capital em um país, normalmente isso resulta 
em uma expansão do crédito doméstico, que pode 
elevar os preços de ativos e estimular a especulação 
financeira. Sob essas circunstâncias, a captação 
de empréstimos não é mais usada para financiar 
investimentos produtivos: ao contrário, boa parte da 
atividade financeira é baseada na especulação dos 
mercados imobiliário e de capitais. Essa dinâmica 
explica a ligação entre fluxos de capital, acúmulo do 
endividamento e a incidência de crises: países com 
uma grande injeção de capital têm quatro vezes mais 
chances de enfrentar uma crise11.  

 z A desregulamentação levou a um aumento da 
volatilidade de fluxos de capital internacional. Com a 
ausência de controles, o capital pode ingressar e sair 
de países rapidamente, deixando-os em uma posição 
vulnerável. Na medida em que há a fuga de capital 
de investidores – por razões que nem precisam 
estar relacionadas com o próprio país – o sistema 
falha, os preços de ativos caem, e os tomadores 
de empréstimos lutam para pagar suas dívidas. 
Dependendo da gravidade da bolha, um país pode 
experimentar uma combinação de crise monetária, 
bancária e de endividamento. Foi essa a dinâmica 
em vigor na Irlanda e na Espanha em 2010, e mais 
recentemente na Turquia e na Argentina no ano de 
2018.

ACÚMULO DO ENDIVIDAMENTO E 
SEUS RISCOS

Quando usado adequadamente, o endivida-
mento pode ser uma ferramenta fundamental 
para promover o investimento produtivo e em-
pregos. Entretanto, o acúmulo de dívidas no 
contexto de desregulamentação financeira e 
forte injeção de capital pode gerar problemas 
relevantes, incluindo investimentos especulati-
vos, bolhas e crises.  O acúmulo perigoso do 
endividamento possui um conjunto de carac-
terísticas que podem ser reconhecidas. Ele 
ocorre em um ritmo acelerado durante um pe-
ríodo curto de tempo e muitas vezes envolve 
crédito em moedas estrangeiras. Esse acúmulo 
torna-se especialmente arriscado quando o cré-
dito é usado para consumo e especulação no 
mercado imobiliário. 

O rápido crescimento do endividamento é sinal 
de problemas futuros. A desregulamentação 
financeira frequentemente leva à deterioração 
das normas de crédito. Nesse contexto, tanto 
devedores quanto credores assumem riscos 
maiores e fazem apostas especulativas. Na me-
dida em que as margens de segurança sofrem 
um declínio, a economia fica vulnerável a crises 
e essa dinâmica torna as bolhas de crédito um 
indicador confiável de problemas à vista. As evi-
dências são contundentes: de 43 países onde a 
razão crédito-PIB cresceu em mais de 30% ao 
longo de 5 anos, apenas cinco não acabaram 
em crise12.  

A captação de crédito em moeda estrangeira 
aumenta os riscos de acúmulo do endividamen-
to. A expansão contínua de dívidas em moeda 
estrangeira é normalmente consequência de al-
tos níveis de ingresso de capital internacional, 
que reduz os custos de alocação de crédito em 
moedas estrangeiras, como o dólar americano, 
ou o euro. Tanto o setor público como o privado 
respondem através do aumento da tomada de 
empréstimos externos, e isso gera uma situação 
perigosa: enquanto a receita ainda é capturada 
em moeda local, suas dívidas estão alocadas 
em moeda estrangeira. Sua capacidade de qui-
tar a dívida passa a depender da taxa de câmbio 
com a moeda estrangeira, sobre a qual as au-
toridades nacionais não possuem controle. Um 
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choque externo que restrinja o acesso à moeda estrangeira pode rapidamente lançar os países em uma crise 
profunda. É por isso que altos volumes de dívidas em moeda estrangeira são uma das explicações mais comuns 
para as crises de endividamento que ocorreram nos últimos 30 anos13.  

Conforme discutido na parte I dessa série, os investimentos em produção alavancados em dívida normalmente 
não representam uma ameaça. Investimentos em atividades como manufatura ou infraestrutura resultam em ren-
da para as pessoas ou países. Essa renda pode ser reinvestida, poupada ou usada para pagar a dívida. Mas os 
riscos aumentam substancialmente quando o endividamento é usado para financiar o consumo ou investimentos 
especulativos. Episódios mais recentes de crises incluíram um período de endividamento crescente das famílias, 
muitas vezes impulsionados pela estagnação salarial14.  Com os preços em ascensão da moradia e cortes na rede 
de segurança dos benefícios sociais, trabalhadorxs têm de contar com o crédito para manter seu padrão de vida. 
O sistema financeiro atua de forma predatória nessa situação, gerando o endividamento insustentável. Cada vez 
mais os dados de pesquisas demonstram que conforme a dívida de domicílios cresce, o crescimento econômico 
diminui15.

AS AÇÕES DOS SINDICATOS – CHADE

Em 2014, o governo chadiano aceitou um empréstimo significativo, garantido por petróleo, da Glencore – uma 
empresa de mineração – em parte para evitar as condições dos empréstimos do FMI. Em meses, o preço do 
petróleo cru caiu pela metade e os custos de manutenção da dívida levaram do país mais da metade de seus 
lucros com petróleo, forçando o governo a voltar ao FMI para pedir ajuda.  

Além disso, a evasão e elisão fiscal colocaram grande pressão sobre as receitas do país, intensificando a crise 
da dívida. Em 2016, o governo alegou que um consócio de petróleo liderado pela Exxonmobil devia ao país 
mais de 800 milhões de dólares em royalties não-pagos.

Dr. Grieve Chelwa, da Universidade da Cidade do Cabo, destaca como credores como a Glencore se beneficiam 
desta forma de empréstimos garantidos por commodities: “O credor enfrenta riscos limitados enquanto a maior 
parte dos riscos fica com o devedor. Caso o preço de uma importante commodity caia, o valor principal do em-
préstimo permanece quase inalterado e o devedor tem que pagar o empréstimo integralmente. A inadimplência 
é altamente improvável: o FMI e outras organizações multilaterais em geral montam “pacotes” de resgate (não 
de graça, claro).”

Nesse interim, xs trabalhadorxs do setor público como enfermeirxs e professorxs tiveram seus salários cortados 
em até 40%. As afiliadas da ISP convocaram uma greve geral que evitou o pior das medidas de austeridade e 
garantiu que xs trabalhadorxs recebessem seus salários devidos. Jornalistas uniram-se às manifestações, man-
tendo um bloqueio na mídia em protesto contra a intimidação. 

O movimento trabalhista no Chade buscou apoio dos sindicatos na França, que ainda reina sobre sua antiga 
colônia.  Os sindicatos franceses enviaram uma carta aos Presidentes Emmanuel Macron e Idriss Deby, pedindo 
o diálogo social. “Apelamos à Christine Lagarde, ao FMI e aos governos da França e do Chade que trabalhem 
juntos para encerrar esta brutal austeridade no Chade. O desenvolvimento não pode existir sem serviços públi-
cos fortes e sem xs trabalhadorxs que fazem com que estes aconteçam”, disse Laurent Berger, Secretário-Geral 
do influente sindicato francês CFDT.

Os protestos ajudaram a interromper os piores cortes e reformas e deram aos trabalhadorxs do setor público me-
ses de pagamento retroativo que tinham sido retidos. Adjoujiu Gueme – líder da Federação dos Trabalhadores 
do Setor Público do Chade, disse que a luta ainda continua:

“Por que enfrentamos a austeridade imposta quando sabemos que nosso país é rico em recursos? 
Reconhecemos a corrupção de muitos de nossos líderes: mas a corrupção real é sistêmica“.
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CHECKLIST RÁPIDO PARA OS RISCOS DO ACÚMULO DO ENDIVIDAMENTO

1. O governo promulgou leis para desregulamentar o financiamento em épocas recentes?

2. O país recebeu grandes volumes de injeção de capital estrangeiro em um curto período 
de tempo?

3. Os preços de casas e ações estão subindo?

4. O endividamento, seja público ou privado, está crescendo a um ritmo acelerado?

5. As novas dívidas, em sua maioria, estão denominadas em moeda estrangeira?

Se a resposta a maior parte dessas perguntas for sim, xs trabalhadorxs 
precisam lutar por mudanças para evitar a crise, e se organizar e preparar 
para a possibilidade de enfrentar uma crise financeira. Isso engloba vários 
elementos:

1. Identificar e monitorar os setores de maior vulnerabilidade econômica, 
pois provavelmente serão os mais afetados por uma crise de endivi-
damento, publicamente destacar suas condições vulneráveis, e cons-
truir coalizões com grupos de interesse que poderiam ser afetados 
negativamente.

2. Desenvolver uma agenda política e de prioridades sociais para prote-
ger os direitos de trabalhadorxs caso uma crise seja desencadeada.

3. Defender o desmantelamento das condições que culminaram no risco, 
sublinhar os interesses envolvidos que foram responsáveis pelo seu 
acúmulo, e avisar que xs trabalhadorxs não serão responsáveis pelas 
consequências se os alertas forem ignorados.

4. Identificar alianças potenciais com outros sindicatos, tanto em nível 
nacional como internacional, bem como com organizações da socie-
dade civil para criar uma frente sólida contra os efeitos da crise.

A proteção efetiva dos direitos dxs trabalhadorxs no contexto de uma crise 
exige a presença de sindicatos fortalecidos, que possam realmente atuar 
como força de contraposição aos interesses de corporações financeiras 
e transnacionais. Dessa forma, o processo de construção de apoio aos 
sindicatos deve ser uma prioridade permanente. 
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